Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011
ktorým sa vydáva

prevádzkový poriadok pohrebísk
Mesta Krompachy
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch na základe § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve a s použitím § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods. 1 a § 11 zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva pre svoj
územný obvod toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011, ktorým sa vydáva prevádzkový
poriadok pohrebísk mesta Krompachy.

§1
Predmet úpravy
1. Tento Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Krompachy (ďalej len „prevádzkový
poriadok“) upravuje prevádzku pohrebísk v územnom obvode Mesta Krompachy,
a vzťahuje sa na cintorín I., cintorín II., kolumbárium na Cintorínskej ulici a na cintorín
III. na Maurerovej ulici (ďalej len „pohrebisko“).
2. Pohrebisko je na účely tohto prevádzkového poriadku spoločný názov pre cintorín
a kolumbárium a rozumie sa ním miesto na pochovávanie ľudských pozostatkov,
ľudských ostatkov alebo uloženie urny s popolom.
3. Pohrebisko zriaďuje Mesto Krompachy (ďalej len „mesto“), ktoré môže prevádzkovať
pohrebisko sama alebo prostredníctvom právnickej osoby na tento účel zriadenej alebo
prenechať jeho prevádzkovanie inému prevádzkovateľovi pohrebiska.

§2
Prevádzkovateľ pohrebiska
Prevádzkovateľom pohrebiska je Mesto Krompachy (ďalej len „prevádzkovateľ
pohrebiska“), ktoré vykonáva správu a evidenciu pohrebiska, ako aj administratívne
činnosti spojené so správou pohrebiska prostredníctvom svojich zamestnancov,
pričom činnosti uvedené v odseku § 3 písm. c), d), f) a h) prípadne aj ďalšie potrebné
činnosti súvisiace s prevádzkovaním pohrebiska prevádzkovateľ zabezpečuje
prostredníctvom obchodnej spoločnosti Brantner Krompachy s.r.o., so sídlom Maurerova
51, Krompachy 053 42, IČO: 36 199 800, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu
Košice I., Odd: Sro, vložka č. 11768/V, ktorá má na prevádzkovanie cintorínov, vrátane
domov smútku a na vykonávanie pohrebnej služby vrátane prepravy zosnulých vydané
živnostenské oprávnenie, a to na základe uzavretej Rámcovej zmluvy o dielo.
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§3
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku
Prevádzkovateľ pohrebiska poskytuje na pohrebisku najmä tieto služby a vykonáva
nasledovné činnosti, resp. zabezpečuje ich vykonávanie odborne spôsobilou osobou
v tomto rozsahu:
a) vedie evidenciu o prideľovaní hrobových miest a evidenciu súvisiacu s
prevádzkovaním pohrebiska v zmysle § 17 ods. 4 písm. a) zákona o pohrebníctve
v elektronickej podobe na počítači, prípadne podružne aj v papierovej podobe,
b) vykonáva dozor a povoľuje stavebné práce na hroboch,
c) zabezpečuje udržiavanie domu smútku vrátane jeho zariadenia, osvetlenie
pohrebiska, kosenie, údržbu a čistenie oplotenia, komunikácií a zelene na
pohrebisku, vývoz odpadkov a zásobovanie vodou,
d) zabezpečuje vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, vykonávanie exhumácie,
e) nájom hrobového miesta,
f) zabezpečuje nájom obradnej siene v dome smútku na vykonávanie smútočných
obradov podľa dohody s obstarávateľom pohrebu,
g) vykonáva správu pohrebiska,
h) vykonáva správu domu smútku,
i) podľa potreby rozdeľuje cintorín na jednotlivé časti, v ktorých prideľuje miesta pre
hroby, hrobky a urny,
j) eviduje a udržiava v poznateľnom stave v súlade s platnou medzinárodnou dohodou
/vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 65/1954 Zb. zo dňa 15.11.1954/
Vojenské hroby z 1. a 2. svetovej vojny,
k) zverejňovanie informácií na pohrebisku na mieste obvyklom.

§4
Pochovávacie obvody
1. Uloženie ľudských pozostatkov sa má vykonať spravidla na pohrebisku v územnom
obvode, ktorého osoba zomrela pred úmrtím žila, alebo sa našlo telo mŕtveho, prípadne
bolo vyložené z dopravného prostriedku.
2. Územné obvody, z ktorých sa ľudské pozostatky ukladajú na jednotlivé cintoríny, určuje
mesto s prihliadnutím na integrované časti.
3. Pochovať ľudské pozostatky, ľudské ostatky alebo uložiť urnu na inom cintoríne môže
povoliť príslušná obec, do obvodu ktorej cintorín patrí.

§5
Tlecia doba
1. Ľudské pozostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je
najmenej 10 rokov.
2. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia
doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
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§6
Spôsob ukladania ľudských pozostatkov do hrobu
1. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť pochované na pohrebisku alebo
spopolnené.
2. S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne a tak, aby
nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia alebo verejného poriadku.
3. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 96
hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva,
mŕtveho možno ihneď pochovať; to neplatí, ak bola pitva nariadená v trestnom konaní,
ľudské pozostatky možno pochovať za podmienok uvedených v osobitnom predpise.
4. Ľudské pozostatky, ktoré sú uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní
od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona o pohrebníctve.
5. Dočasne sa telo ukladá v dome smútku alebo v zariadení pre uloženie mŕtvych. Jeho
premiestnenie do týchto zariadení treba uskutočniť najneskôr do 8 hodín po prehliadke
mŕtveho. Do 8 hodín sa neráta čas medzi 22.00 a 6.00 hodinou.
6. Telo mŕtveho sa uloží do zeme alebo spopolní, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje
iný druh pohrebu, na ktorý sal súhlas príslušný štátny orgán.
7. Ľudské pozostatky sa spravidla ukladajú len po jednom do každého hrobu, ak dôležitý
záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu.
8. Prevádzkovateľ môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo miesto na hrob
prepožičané, povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložené aj ďalšie ľudské pozostatky
/príbuzní, prípadne aj iné blízke osoby/ a to po uplynutí tlecej doby.
9. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky,
ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva
uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.
10. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre
dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň
2,2 m,
b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške 1,2 m,
e) rozmery hrobového miesta na pochovanie ľudských pozostatkov sú 100 x 200 cm a
na uloženie urny 50 x 50 cm.
11. Na každé hrobové miesto vytvorí správa cintorína hranice. Porušovanie týchto hraníc sa
posudzuje ako porušenie tohto cintorínskeho poriadku.
12. Výkopové práce (okrem § 10 ods. 3), zasypávanie hrobných miest, pochovávanie,
budovanie urnových miest, prevoz a ďalšie pohrebné služby vykonáva obchodná
spoločnosť Brantner Krompachy s.r.o. na základe dohody s obstarávateľom pohrebu alebo
s nájomcom hrobového miesta.
13. Výnimočne možno uložiť rakvu s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do
hrobky vybudovanej so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.
14. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými
ostatkami; rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do
okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
15. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa ukladajú do zeme na cintoríne. Uloženie mimo
cintorína môže povoliť mesto len z dôvodov nutných osobitného zreteľa so súhlasom
príslušného štátneho orgánu.
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16. Ak si zosnulý zvolil pred úmrtím konkrétne požiadavky pohrebu, treba podľa možností
jeho želaniu vyhovieť, ak sa to neprieči dobrým mravom lebo ak to nie je v rozpore
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak zosnulý pred úmrtím neurčil
druh pohrebu, určí ho ten, kto pohreb obstaráva. Tieto ustanovenia neplatia ak dôležitý
záujem vyžaduje iný druh pohrebu.

§7
Uloženie urny s popolom ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov
1. Popol sa ukladá na cintoríne podľa želania zosnulého vyjadreného pred jeho úmrtím alebo
obstarávateľa pohrebu v urne do kolumbária, do hrobu, príp. do hrobky k inému
príslušníkovi rodiny.
2. Úrad príslušný podľa miesta cintorína kde sa má popol uložiť, môže z dôvodov hodných
osobitného zreteľa povoliť, aby sa podľa želania zosnulého vyjadreného pred úmrtím
alebo obstarávateľa pohrebu uložil popol ma miesto, ktoré si oni zvolili. O uložení popola
mimo cintorína sa vedie osobitná evidencia.
3. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ostatky sa ukladajú na cintorínoch. Prevádzkovateľ
pohrebiska môže dať povolenie na pripevnenie urny k náhrobku. Urna však musí byť
vložená do osobitnej ochrannej schránky.
4. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky môžu s vedomím prevádzkovateľa
uložiť i nájomcovia príslušného hrobového miesta.

§8
Exhumácia ľudských ostatkov
1. Ľudské ostatky je možné exhumovať na
a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo
b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už
nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.
2. Exhumácia sa vykoná len za prítomnosti zástupcov prevádzkovateľa pohrebiska, ak
osobitný predpis neustanovuje inak.
3. Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 1 žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na
ktorom sú ľudské ostatky uložené, a musí obsahovať
a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred
uplynutím tlecej doby,
b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,
c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky
uložené na inom pohrebisku,
d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky
prevezie.
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 3 nevyhovie, rozhodne o nej súd.
5. Náklady na exhumáciu hradí objednávateľ exhumácie.

§9
Prenájom hrobového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
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2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné
nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí
tlecej doby, ak tento zákon neustanovuje inak.
3. Hrobové miesto určí prevádzkovateľ pohrebiska po dohode s pozostalými podľa voľných
miest a ich druhu (hrob, hrobka, zelená hrobka, urnové miesto) v situačnom pláne
cintorína.
4. Nájomca je osoba, na ktorej meno prevádzkovateľ pohrebiska vystavil doklad o zaplatení
užívacieho práva na hrobové miesto a uzavrel s ním nájomnú zmluvu v zmysle § 663
a nasl. Občianskeho zákonníka.
5. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta majú prednostné právo na uzavretie nájomnej
zmluvy jeho dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý svoj záujem o prenájom
hrobového miesta prejavil ako prvý. Prevádzkovateľ pohrebiska bude akceptovať len taký
doklad, ktorý je výsledkom právoplatne skončeného dedičského konania, právoplatného
rozhodnutia súdu, alebo iný hodnoverný doklad.
6. Ak dedičia v prvom rade už nežijú, nájomná zmluva sa uzatvorí s ich dedičom v zmysle
ustanovení Občianskeho zákonníka.
7. Nájomné za užívanie hrobového miesta sa platí vopred, na obdobie a vo výške v zmysle
platného cenníka. Pri uzatvorení nájomnej zmluvy na hrobové miesto a urnové miesto sa
nájomné platí na dobu 10 rokov. Nájomné za ďalšie obdobie sa platí tiež na dobu 10
rokov.
8. Platiteľom nájomného môže byť len nájomca alebo ním poverená osoba. Na doklade o
zaplatení nájomného musí byť uvedený nájomca hrobového miesta.
9. Nájomnou zmluvou k hrobovému miestu nájomca nenadobúda vlastnícke práva k tomuto
miestu. Vlastníctvom nájomcu je príslušenstvo hrobu, hrobky a urnového miesta, pokiaľ
ho nadobudol spôsobom uvedeným v osobitnom právnom predpise.
10. Zmena nájomcu počas trvania nájomnej zmluvy je možná iba s písomným súhlasom
pôvodného nájomcu, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený. Zmenu nájomcu musí
nájomca nahlásiť prevádzkovateľovi pohrebiska pre potreby evidencie a k uzatvoreniu
nájomnej zmluvy s novým nájomcom.
11. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej
zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa
o hrobové miesto prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy
možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
12. Prevádzkovateľ pohrebiska podľa situačného plánu cintorína vedie evidenciu voľných
miest a možností na ďalšie pochovávanie po uplynutí tlecej doby, ak právo na prenájom
hrobového miesta nebolo obnovené a zaniklo.
13. Záujemca o konkrétne hrobové miesto nemá bez ďalšieho nárok na jeho pridelenie, ak
nejde o prípad prednostného práva na uzavretie nájomnej zmluvy podľa tohto paragrafu.
Prevádzkovateľ pohrebiska však môže v odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu toho,
kto pohreb obstaráva.

§ 10
Práva a povinnosti obstarávateľa pohrebu
a nájomcu pri údržbe hrobového miesta
1. Obstarávateľ pohrebu alebo nájomca je povinný pred objednávaním pohrebu včas zistiť na
vlastné náklady, či rozmery a stav hrobky umožňujú uložiť ďalšiu rakvu. Túto skutočnosť
je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska, najneskôr pri objednávaní pohrebu.
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2. Pri pochovaní do zeme sa výkopové práce z technologických a bezpečnostných dôvodov
prevádzajú najskôr jeden deň pred dňom pohrebu.
3. Obstarávateľ pohrebu alebo nájomca je povinný objednať u odborne spôsobilej osoby
výkop hrobu k pohrebu minimálne 2 pracovné dni pred dňom pohrebu.
4. Nájomca má právo na prenajatom hrobovom mieste:
a) zriadiť hrob alebo hrobku,
b) uložiť do hrobu alebo hrobky ľudské pozostatky, ostatky alebo jeho spopolnené
pozostatky alebo ostatky,
c) upraviť povrch miesta /urobiť náhrobok, kvetinovú výzdobu a výsadbu/.
5. Nájomca je na prenajatom hrobovom mieste povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinnosti
nájomcu hrobového miesta,
b) vybudovať a udržiavať hrob alebo hrobku v takom stave, aby:
- po uložení ľudských pozostatkov alebo ostatkov spĺňala morálne a estetické
hľadisko,
- bola zabezpečená pred únikom zápachu do okolia,
- chránila ľudské ostatky s ohľadom na dôstojnosť mŕtveho a cítenie pozostalých
alebo verejnosti,
c) pri bežnej údržbe hrobu, hrobky, alebo hrobového miesta dať odpad do vyhradeného
kontajnera alebo odpadkového koša na pohrebisku,
d) vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska na
vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, umiestnenie lavičky alebo výmenu
príslušenstva hrobu (okrem lampáša, vázy a kvetináča, ozdoby hrobu a pod.) na už
existujúcich stavbách, pričom s prácami môže začať až po vydaní súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska; potrebný súhlas stavebného úradu, príp. iných orgánov
v zákonom stanovených prípadoch týmto nie je dotknutý,
e) vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska na výsadbu
stromov a okrasných drevín,
f) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
g) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady,
h) zabezpečiť na vlastné náklady, aby bola z hrobu včas odstránená zvädnutá alebo
prebytočná umelá kvetinová výzdoba, ktorá už zjavne neslúži svojmu účelu a svojím
ďalším zotrvaním na hrobe špatí okolie (platí najmä pre obdobie po sviatku
Všetkých svätých a po Spomienke zosnulých),
i) písomne oznamovať prenajímateľovi alebo prevádzkovateľovi pohrebiska všetky
zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest najmä zmenu mena
a adresy trvalého bydliska bez zbytočného odkladu po tom, čo k takejto zmene
došlo.

§ 11
Starostlivosť o prenajaté hrobové miesto
1. Nájomca je povinný udržiavať prenajaté hrobové miesto na cintoríne v riadnom stave.
2. Ak prevádzkovateľ pohrebiska zistí nedostatky v starostlivosti prenajatého hrobového
miesta, vyzve nájomcu, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, alebo nie
je známa adresa nájomcu alebo ak nie je včas uhradené nájomné, vykoná prevádzkovateľ
potrebné opatrenia na náklady nájomcu.
3. Zvädnuté alebo ináč znehodnotené kytice, vence, iné netrvanlivé ozdoby je
prevádzkovateľ pohrebiska oprávnený z jednotlivých hrobov odstrániť.
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§ 12
Správanie sa na pohrebisku
1. Návštevník pohrebiska je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska,
b) správať sa na pohrebisku primerane s ohľadom na dôstojnosť a pietu miesta.
2. Je neprípustné na pohrebisku odhadzovať a podpaľovať odpadky, trávu, používať
alkoholické nápoje a omamné prostriedky, vodiť do areálu pohrebiska domáce zvieratá,
poškodzovať náhrobky, zeleň, odcudzovať kvety a ozdobné predmety z hrobov, rušiť
prítomných hlukom a podobne.
3. Odpadky a podobné nepotrebné predmety sa môžu ukladať len na miestach na to určených
(§ 13 a § 14 ods. 3).
4. Na cintoríne možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na
vyhradenom mieste (u zelených hrobov len na múriku v záhlaví hrobového miesta) tak,
aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru, prípadne poškodenia iných hrobových miest alebo
vybavenosti cintorína. V odôvodnených prípadoch môže prevádzkovateľ pohrebiska
rozsvecovanie kahancov a sviečok a manipuláciu s otvoreným ohňom obmedziť alebo
zakázať.
5. Chodníky medzi hrobmi sa nesmú používať na iné účely ako na prechod a nie je dovolené
obmedzovať ich priechodnosť.

§ 13
Spôsob nakladania s odpadmi
1. Nájomcovia hrobového miesta a návštevníci pohrebiska ukladajú odpad z hrobového
miesta do zberných nádob na to určených na pohrebisku s výnimkou stavebného odpadu,
ktorý sa zneškodňuje osobitne spôsobom uvedeným v § 14 ods. 3.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska zabezpečuje na zber odpadu z pohrebiska zberné nádoby v
počte 6 ks s objemom 110 litrov (z toho 3 ks na sklo a 3 ks na plasty) a 4 ks s objemom
1100 litrov na ostatný odpad, ktoré vyváža pravidelne podľa potreby osoba oprávnená
nakladať s odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Za zber, odvoz komunálneho odpadu a
udržiavanie čistoty okolo zbernej nádoby zodpovedá prevádzkovateľ pohrebiska.
3. Spaľovať odpad na pohrebisku je zakázané.

§ 14
Stavby na cintoríne
1. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na cintoríne alebo na úpravu už jestvujúcej stavby
/hrobu, náhrobku, hrobky, rámu/ je potrebný predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa
pohrebiska. Tým nie je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa
osobitných predpisov potrebný.
2. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť usmerneniami
prevádzkovateľa pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, výzdobu, alebo druh
použitého materiálu.
3. Po ukončení prác je stavebník povinný na vlastné náklady vyčistiť okolie hrobu a
odstrániť zvyšný materiál; zvyšky zo stavby sa nesmú ukladať do kontajnerov na
pohrebisku, tieto zvyšky je stavebník povinný odniesť na vlastné náklady mimo
pohrebiska.
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4. Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať
už vybudované stavby na pohrebisku. Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa
pohrebiska nie je dovolené vynášať časti náhrobkov, hrobovú výzdobu a podobne,
s výnimkou kvetinovej výzdoby.

§ 15
Zánik práva na prenajaté hrobové miesto, zrušenie hrobu
a odstránenie náhrobku
1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na
ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred písomne upozorniť nájomcu na
vypovedanie nájomnej zmluvy, najmenej šesť mesiacov predo dňom, keď sa má hrobové
miesto zrušiť.
3. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak
a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,
b) sa pohrebisko alebo jeho časť zruší,
c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.
4. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
3 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné
náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.
5. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku
3 písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri
mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa
nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na
pohrebisku.
6. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3
písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do 2 mesiacov po uplynutí
lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo
nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku.
7. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku
3 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa
doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto
lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni,
po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ považuje za opustenú vec podľa § 135
Občianskeho zákonníka.
8. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 3
písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom
na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie 3 roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné
zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na
hrobovom mieste s označením, že ide o 3-ročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca
prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ považuje za opustenú vec
podľa § 135 Občianskeho zákonníka.
9. Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 7 a 8, musí zabezpečiť obrazovú
dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.
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§ 16
Vstup na cintorín
1. Cintorín je verejnosti prístupný denne od 8.00 hod. do 20.00 hod. Prevádzkovateľ
pohrebiska môže v osobitných prípadoch obmedziť prístup verejnosti.
2. Deťom do 10 rokov je vstup na cintorín dovolený len v sprievode dospelých osôb.
3. Každý návštevník cintorína je povinný opustiť ho pred určenou zatváracou hodinou bez
osobitného upozornenia.

§ 17
Podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko
1. Pohrebná služba, ktorá bude zabezpečovať a organizovať pohrebný obrad v obradnej sieni
sa môže pohybovať iba v obradnej sieni. Do ostatných priestorov domu smútku
nevstupuje, pokiaľ nie je s prevádzkovateľom pohrebiska dohodnuté inak.
2. Všetky požiadavky pohrebnej služby sa riešia s povereným zamestnancom
prevádzkovateľa pohrebiska na mestskom úrade príp. na inom dohodnutom mieste. V
obradnej sieni môže vykonávať – úprava zosnulého, aranžovanie kvetinovej výzdoby na
stojany alebo inej súvisiacej výzdoby, vyvesenie fotografie, zapálenie sviečok. Žiadne iné
úpravy obradnej siene bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska nie sú povolené.
3. Správca domu smútku na každý pohrebný obrad určí zamestnanca, ktorý bude
monitorovať pohrebný obrad inej pohrebnej služby, v prípade nepredvídaných situácii
musí riešiť situáciu okamžite. Pohrebný obrad musí prebiehať dôstojne a pietne.

§ 18
Zrušenie cintorína
1. Ak cintorín alebo jeho časť nevyhovuje zdravotnému alebo inému všeobecnému záujmu,
prevádzkovateľ pohrebiska zakáže pochovávanie na ňom alebo cintorín zruší.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska zverejní rozhodnutie o zrušení cintorína najmenej jeden rok
pred dňom, ktorým sa cintorín zrušuje. Pritom upozorní užívateľov hrobových miest na to,
ako sa naloží s ostatkami a príslušenstvom hrobu v prípade, že sa o ne sami v lehote
najmenej 6 týždňov odo dňa zrušenia nepostarajú.
3. Pohrebisko môže mesto zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov
uložených na pohrebisku.
4. Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie
a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové
miesto na inom pohrebisku.
5. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa
pohrebisko zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku.

§ 19
Cenník služieb
1. Za prenajatie hrobového miesta na cintoríne sa stanovujú tieto ceny:
a) Prenajaté miesto na hrob v zemi vrátane miesta príslušenstva k hrobu na obdobie 10
rokov – 25,- €,
b) Prenajatie miesta na urnu na obdobie 10 rokov – 15,- €,
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c) Obnovenie /predĺženie/ užívacieho práva na miesto na hrob /bez ohľadu na vek
pochovaného/ na dobu ďalších 10 rokov – 25,- €,
d) Obnovenie užívacieho práva na miesto na uloženie urny na ďalších 10 rokov – 15,€,
e) Prenajatie miesta na postavenie hrobky na obdobie 10 rokov – 40,- € a na postavenie
dvojhrobky na dobu 10 rokov – 60,- €,
f) Obnovenie /predĺženie/ užívacieho práva na miesto, kde je už postavená hrobka na
dobu ďalších 10 rokov – 40,- € a dvojhrobky – 60,- €,
g) Prenájom miesta v kolumbáriu (slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených,
uzavretých miest na uloženie urny s popolom) na obdobie 10 rokov – 100,- €,
h) Obnovenie užívacieho práva v kolumbáriu na ďalších 10 rokov – 100,- €.
2. Na služby poskytované obchodnou spoločnosťou Brantner Krompachy s.r.o. sa vzťahuje
cenník spoločnosti Brantner Krompachy s.r.o. a ceny dohodnuté individuálne medzi
objednávateľom služby a jej poskytovateľom.

§ 20
Záverečné ustanovenia
1. Porušovanie tohto prevádzkového poriadku, ak nejde o trestný čin podľa trestného
zákona, sa prejedná podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ pohrebiska vyvesí tento prevádzkový poriadok na verejnosti prístupnom
mieste cintorína.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo
v Krompachoch dňa 23. februára 2011 uznesením číslo 3/G.1 a nadobúda účinnosť
dňom 12. marca 2011.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2002 zo dňa 29.10.2002 a Prevádzkový poriadok pohrebiska zo
dňa 26.9.2006.

Ing. Iveta Rušinová v.r.
primátorka mesta
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 25.februára 2011
Nadobúda účinnosť 12. marca 2011
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Mesto Krompachy Krompachoch na základe § 18 ods. 2 zákona þ. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve a s použitím § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods. 1 a § 11 zákona Slovenskej národnej
rady þ. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento Doplnok
þ. 1/2011 k Všeobecne záväznému nariadeniu þ. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk
Mesta Krompachy.
Tento doplnok upravuje § 6 Spôsob ukladania Đudských pozostatkov do hrobu a dopĎĖa
bod þ. 11 a mení § 19 Cenník služieb takto:

1. v § 6 Spôsob ukladania Đudských pozostatkov do hrobu bod 11. dopĎĖa pôvodný text o:
Každé prekroþenie rozmerov hrobového miesta v zmysle bodu 10 písm. e) o 50 % bude
považované za porušenie cintorínskeho poriadku a nájomca je povinný uhradiĢ v zmysle § 19
Cenníka služieb nájomné ako za ćalšie hrobové miesto.
2. v § 19 Cenník služieb upravuje ceny nájomného za prenájom hrobových miest:
1. Za prenajatie hrobového miesta na cintoríne sa stanovujú tieto ceny:
a) prenajaté miesto na hrob v zemi vrátane príslušenstva k hrobu na obdobie 10 rokov
– 40,00 €
b) prenajaté miesto na urnu na obdobie 10 rokov – 18,00 €
c) obnovenie /predĎženie/ užívacieho práva na miesto na hrob na dobu ćalších 10
rokov – 40,00 €
d) obnovenie užívacieho práva na miesto na uloženie urny na ćalších 10 rokov 18,00 €
e) prenajaté miesto na postavenie hrobky na obdobie 10 rokov – 40,00 € a na
postavenie dvojhrobky na dobu 10 rokov – 75,00 €
f) obnovenie /predĎženie/ užívacieho práva na miesto, kde je už postavená hrobka na
dobu ćalších 10 rokov – 40,00 € a dvojhrobka - 75,00 €
g) prenajaté miesto v kolumbáriu (slúži na ukladanie urien s popolom do oddelených,
uzavretých miest na uloženie urny s popolom) na obdobie 10 rokov – 100,00 €
h) obnovenie užívacieho práva v kolumbáriu na ćalších 10 rokov - 100,00 €
1. Na tomto Doplnku þ. 1 sa uznieslo Mestské zastupiteĐstvo v Krompachoch Uznesením
þ. 11/D.7 na zasadnutí dĖa 14. decembra 2011.
2. Tento Doplnok þ. 1 bol vyvesený na úradnej tabuli od 16. 12. 2011do 30. 12. 2011
ÚþinnosĢ nadobúda dĖom 1. januára 2012

Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta
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Mesto Krompachy Krompachoch na základe § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z.
o pohrebníctve a s použitím § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods. 1 a § 11 zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tento Doplnok
č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta
Krompachy (ďalej len „nariadenie“).
Tento doplnok mení ustanovenia § 2, § 6 ods. 12, § 19 ods. 1, § 19 ods. 2 Prevádzkového
poriadku pohrebísk Mesta Krompachy takto:
1. Ustanovenie § 2 Prevádzkovateľ pohrebiska sa nahrádza nasledovným znením:
„Prevádzkovateľom pohrebiska je Mesto Krompachy (ďalej len „prevádzkovateľ
pohrebiska“), ktoré vykonáva správu a evidenciu pohrebiska, ako aj administratívne činnosti
spojené so správou pohrebiska prostredníctvom svojich zamestnancov, pričom činnosti
uvedené v odseku § 3 písm. c), d), f) a h) prípadne aj ďalšie potrebné činnosti súvisiace s
prevádzkovaním pohrebiska prevádzkovateľ zabezpečuje prostredníctvom obchodnej
spoločnosti Ekover, s.r.o., so sídlom SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 31 691 021,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd: Sro, vložka č. 4725/V, ktorá
má na prevádzkovanie cintorínov, vrátane domov smútku a na vykonávanie pohrebnej služby
vrátane prepravy zosnulých vydané živnostenské oprávnenie, a to na základe uzavretej
Rámcovej zmluvy o dielo.“
2. Ustanovenie § 6 ods. 12 nariadenia sa nahrádza nasledovným znením:
„12. Výkopové práce (okrem § 10 ods. 3), zasypávanie hrobných miest, pochovávanie,
budovanie urnových miest, prevoz a ďalšie pohrebné služby vykonáva obchodná
spoločnosť Ekover, s.r.o. na základe dohody s obstarávateľom pohrebu alebo s nájomcom
hrobového miesta.“
3. Ustanovenie § 19 ods. 1 nariadenia sa nahrádza nasledovným znením:
„1. Za prenajatie hrobového miesta na cintoríne sa stanovujú tieto ceny:
a) prenajaté miesto na obdobie 10 rokov najedno hrob v zemi vrátane príslušenstva
k hrobu– 40,00 €, dvoj hrob - 75,00 €, trojhrob - 110,00 € a štvorhrob - 145,00 €
b) obnovenie / predĺženie / užívacieho práva na dobu ďalších 10 rokov na miesto na
jednohrob – 40,00 €, dvojhrob - 75,00 €, trojhrob - 110,00 € a štvorhrob - 145,00 €
c) prenajaté miesto na urnu na obdobie 10 rokov – 18,00 €
d) obnovenie / predĺženie / užívacieho práva na miesto na uloženie urny na ďalších 10
rokov – 18,00 €
e) prenajaté miesto na obdobie 10 rokov na postavenie jednohrobky – 40,00 €,
dvojhrobky - 75,00 €, trojhrobky - 110,00 € a štvorhrobky - 145,00 €
f) obnovenie / predĺženie / užívacieho práva na dobu ďalších 10 rokov na miesto, kde je
už postavená jednohrobka – 40,00 €, dvojhrobka - 75,00 €, trojhrobka - 110,00 €
a štvorhrobka - 145,00 €
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g) prenajaté miesto v kolumbáriu (slúži na uskladnenie urien s popolom do oddelených,
uzavretých miest na uloženie urny s popolom) na obdobie 10 rokov – 100,00 €
h) obnovenie / predĺženie / užívacieho práva v kolumbáriu na dobu ďalších 10 rokov –
100,00 €“
4. Ustanovenie § 19 ods. 2 nariadenia sa nahrádza nasledovným znením:
„2. Na služby poskytované obchodnou spoločnosťou Ekover, s.r.o. sa vzťahuje cenník
spoločnosti Ekover, s.r.o. a ceny dohodnuté individuálne medzi objednávateľom služby a
jej poskytovateľom.“
5. Na tomto Doplnku č. 2 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch Uznesením č.
38/E.1 na zasadnutí dňa 25. júna 2014.
6. Tento Doplnok č. 2 bol vyvesený na úradnej tabuli od 30. júna 2014 do 15. júla 2014.
7. Účinnosť nadobúda dňom 15. júla 2014.

Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta

